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VERKLARING STUDIE EN STAGE IN HET BUITENLAND 
 

Persoonlijke gegevens 

Naam student (achternaam, voornaam) : 

Studentnummer : 

E-mail : 

Tel.nr. (mobiel) : 
Geb. Datum (dd.mm.jjjj) : 

 

Informatie over studie 

Studie :  

Studie-onderdeel (bijv. onderzoekstage, 

keuzevak, coschap etc.) :  

Onderwerp of titel van stage/vak : 

 
Locatie en periode 

Periode (van – t/m) : 

Naam ziekenhuis/instituut : 

Plaats, land : 

 
Contactgegeven instituut/ziekenhuis 

Contactpersoon : 

E- mail contactpersoon : 

Tel.nr. (lokaal) : 

 
Contactgegevens (thuisblijvers) 

Contactpersoon (familie) : 

Tel.nr. contactpersoon (in geval van nood) : 

 
Hierbij verklaar ik: 

1. Voor eigen rekening en risico bovengenoemd studieonderdeel in het buitenland te volgen; 

2. Hiervoor wel/geen goedkeuring van het LUMC te hebben gekregen; 

3. Alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te hebben genomen om gezondheidsrisico’s te 

vermijden; 

4. Mij voldoende te hebben verzekerd en het LUMC in geen geval aansprakelijk te stellen voor 

welke schade dan ook; 

5. Een kopie van de ondertekende verklaring met bijbehorende toelichting van DOO 

internationalisering te hebben ontvangen en van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen; 

6. Deze pagina naar waarheid te hebben ingevuld. 

 
Leiden,  :  (datum van ondertekening ) 

 

 

 

Handtekening student    :   
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TOELICHTING 
behorende bij verklaring studie en stage in het buiteland 

 
1. Eigen verantwoordelijkheid student 

Een wetenschapsstage en/of klinische stage, coschap of bachelor/master stage in het buitenland is geen 

verplicht onderdeel in het curriculum. Met andere woorden, dit studieonderdeel zou ook in Nederland 

gedaan kunnen worden. Alle studenten van het LUMC, die kiezen voor een studieonderdeel in het 

buitenland, dienen deze verklaring te ondertekenen. De Examencommissies controleren bij de 

toekenning van de studiepunten aan de onderwijsactiviteiten in het buitenland de aanwezigheid van de 

getekende verklaring. Indien de verklaring ontbreekt worden  geen studiepunten toegekend. 

 
2. Goedkeuring LUMC 

Het LUMC verleent geen goedkeuring als het reisadvies van buitenlandse zaken een oranje of rode code 

afgeeft voor het betreffende gebied. In dat geval wordt de onderwijsactiviteit formeel niet erkend en 

worden geen studiepunten toegekend. De situatie op je bestemming kan ook onveilig worden nadat je 

toestemming hebt gekregen of als je al op bestemming bent. Dan moet je je verblijf uitstellen of 

onderbreken, dus zorg ervoor dat je een vluchtticket hebt met een flexibele vertrekdatum of sluit een 

annuleringsverzekering af. In alle gevallen is de student zelf verantwoordelijk voor zijn keuze om wel 

of niet  naar het buitenland te gaan. De student dient zich direct na aankomst te melden bij de 

Nederlandse Ambassade of het consulaat. De student dient risicogebieden zoveel mogelijk te mijden. 

 
3. Voorzorgsmaatregelen gezondheid 

DOO-Internationalisering wijst de studenten, die de keuze maken om voor onderwijsactiviteiten  naar 

het buitenland te gaan, op de mogelijkheid tot een reisadvies bij VGM of de vaccinatiepoli. De student 

is zelf verantwoordelijk voor een zo volledig mogelijke voorlichting over te nemen preventieve 

maatregelen. Deze maatregelen kunnen per land verschillen. De procedure voor het verkrijgen van een 

PEP pakket is te vinden op de studentenwebsite van de Universiteit (onder ‘Gezondheid en veiligheid’). 

De student moet bij terugkomst contact opnemen met VGM om alle gezondheidsrisico’s door te nemen. 

 

4. Verzekeringen 

De student is zelf verantwoordelijk voor het regelen van de verzekering(en) en zich daarover te laten 

informeren. De student is niet door het LUMC verzekerd tijdens het buitenlandverblijf. Hij/zij moet 

ervoor zorgen dat hij/zij voldoende verzekerd is voor calamiteiten, aan hemzelf/haarzelf overkomen, 

evenals voor wettelijke aansprakelijkheid voor schade of letsel door hem/haar toegebracht aan derden, 

tijdens zijn/haar verblijf in het buitenland, alsmede gedurende de heen- en terugreis. Gedacht kan 

worden aan de volgende verzekeringen: 

 

✓ beroepsaansprakelijkheidsverzekering ✓ zorgverzekering met buitenlanddekking 
✓ wettelijke aansprakelijkheid (WA) ✓ reisverzekering 
✓ aanvullende verzekering ✓ ongevallen verzekering 

 
 

5. Aansprakelijkheid 

Student verklaart dat hij/zij het LUMC uitsluit van iedere aansprakelijkheid voor geleden schade 

gedurende de gehele periode van het verblijf in het buitenland, alsmede gedurende de heen-en 

terugreis. 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

